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   Vyhlásenie Slovenskej lekárskej komory 
 
Napriek turbulentnému obdobiu vládnej krízy a rokovaní LOZ s MZ SR je na mieste opakované 

vyjadrenie Slovenskej lekárskej komory k problematike miezd lekárov. Od nášho 8 – bodového 
vyhlásenia 10. augusta 2022 sme sa dočkali podpory od rôznych organizácií a osôb, spomenieme  
dvoch, aj keď nerovnako silných aktérov - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a lekárku 
špecialistku - kardiologičku.  

 
1. Z ôsmich bodov vyhlásenia o nevyhnutnosti systémových zmien v zdravotníctve 

vyberáme body z finančnej oblasti: 
 

• V rozpočte na rok 2023 navýšiť platby za poistencov štátu 

• Prijať opatrenia aj na podporu ambulancií a zdravotníckych zariadení v rámci 

celkového riešenia energetickej krízy Vládou SR 

• Nastaviť reálne ceny za výkony zdravotnej starostlivosti tak, aby pokrývali všetky 

náklady potrebné na prevádzku a rozvoj zdravotníckych zariadení v nemocničnej, 

aj v ambulantnej sfére 

• vyriešiť nedostatočné ohodnotenie všetkých lekárov a zvýšiť mzdy aj ostatným 

zdravotníkom 

2. Pri našich  náročných rokovaniach s ÚDZS sme zaevidovali snahu ÚDZS zamerať sa 
v budúcnosti nielen na sťažnosti na lekárov, ale riešiť aj nedostatočné platby za výkony 
zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiace finančné ohodnotenie lekárov. Neostalo len pri 
konštatovaní problémov a sľuboch, a preto v rámci objektívnosti postoja SLK k ÚDZS 
vítame vyjadrenie ÚDZS zo dňa 30.augusta 2022 o hodnotení špecializovaných výkonov.  
 

3. SLK otvorila otázku neexistujúceho katalógu výkonov už pri prvom rokovaní s ministrom 
zdravotníctva, následne, opakovane so štátnou tajomníčkou MZ SR a konštatujeme, že 
neostalo len pri sľuboch, aj keď výsledok je zatiaľ v nedohľadne.  

 
4. Slovenská lekárska komora verejne prezentuje predstavu lekárov o fungovaní a zmenách 

v systéme zdravotníctva v materiáli Koncepcia zdravotníctva v SR, ktorý sme predstavili 
na tlačovej konferencii v júni.  

 
Vyhlásenie končíme neštandardne vyjadrením spomínanej kardiologičky: „Nové vedenie komory 
znamená po rokoch pre mňa aj ostatných kolegov nádej, že existuje organizácia, ktorej naozaj 
záleží na všetkých lekároch a na tom, aby sme mohli dôstojne vykonávať prácu, ktorú stále vnímam 
ako životné poslanie.“   
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